
– Prelúdio (Orquestra SoArte): “Aus meines Herzen Grunde (Do fundo do meu cora-
ção)” – Choral 1 – J. S. Bach (1685–1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti
– Introito (Coro Misto): “Deus, Somente Deus” – P. McHugh

I – ADORAMOS A DEUS, SENHOR DA IGREJA
– Saudação
– Convite para a Adoração: Antífona 6 do Hinário Evangélico (Sl 95.1–7; 93; 97.1,2, 4–6, 9–12)

Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação. Saiamos ao 
seu encontro, com ações de graça, vitoriemo–lo com salmos.

PORQUE O SENHOR É O DEUS SUPREMO, E O GRANDE REI ACIMA DE TODOS OS DEUSES.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem.

DELE É O MAR, POIS ELE O FEZ; OBRA DE SUAS MÃOS OS CONTINENTES.
Vinde, adoremos a prostremo–nos; ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.

ELE É O NOSSO DEUS, E NÓS POVO DO SEU PASTO, E OVELHAS DE SUA MÃO. OUÇAM HOJE 
A SUA VOZ!

Reina o Senhor. Revestiu–se de majestade; de poder se revestiu o Senhor, e se cingiu. Firmou o 
mundo, que não vacila.

DESDE A ANTIGUIDADE ESTÁ FIRME O TEU TRONO; TU ÉS DESDE A ETERNIDADE.
Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido; levantam os rios o seu fragor.

MAS O SENHOR NAS ALTURAS É MAIS PODEROSO DO QUE O BRAMIDO DAS GRANDES ÁGUAS, 
DO QUE OS PODEROSOS VAGALHÕES DO MAR. 

Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre.
REINA O SENHOR. REGOZIJE–SE A TERRA, ALEGREM–SE AS MUITAS ILHAS.

Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono.
OS SEUS RELÂMPAGOS ALUMIAM O MUNDO; A TERRA OS VÊ, E ESTREMECE.

Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória.
POIS TU, SENHOR, ÉS O ALTÍSSIMO SOBRE TODA A TERRA; TU ÉS SOBREMODO ELEVADO ACIMA 
DE TODOS OS DEUSES.

Alegrai–vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. 
– Hino Congregacional (Orquestra SoArte): “Seja Louvado” CTP 66

1– Seja louvado o Deus supremo, Deus adorado em Israel,
Que, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel.

Seja louvado o Deus supremo, Deus adorado em Israel.
2– Só Deus merece honra perene; em nós não cesse o seu louvor.
Sempre exaltado por todos seja, sempre louvado com terno amor.

– Oração de Adoração

II – A IGREJA CONFESSA A DEUS O SEU PECADO
– Convite para a Confissão
– Hino Congregacional: “Ó Senhor, Vem me Dirigir” CTP 264 (1ª e 2ª estrofes)

1– Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor;
E na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir.

Ó Senhor, vem me dirigir! Com fervor quero te seguir.
Para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar.

2– Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador,
Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar.

– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Miqueias 7.18–19

Oficiante: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgres-
são do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer 
na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará 
todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em nome de Jesus Cristo somos perdoados. 

– Responso de Louvor: “Só a Ti o Louvor” CTP 97 (2ª estrofe)
2– Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor!
Que a luz da tua presença rebrilhe em nós com fulgor,

E tu serás conhecido; e o mundo inteiro louvará. / Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor!

III – A IGREJA CONSAGRA A DEUS A SUA VIDA
– Convite para a Consagração
– Hino (Coro Misto): “Descansa ó Alma” – J. Sibelius
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical: “Laß, o Herr, dein Ohr sich neigen (Inclina Senhor os teus ouvidos)” – 
Choral 218 – J. S. Bach (1685–1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti
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Dia da Grande Comunhão
...................................................................................................................................................



– Pastorais
– Hino Congregacional (Orquestra SoArte): “Unido com Cristo” CTP 236

1– Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz,
Cheio da graça que ali corre a flux, cada momento, de Cristo Jesus.

Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor.
Sua presença me outorga vigor; cada momento sou teu, ó Senhor!

2– Com Cristo unido na luta moral, eu me levanto, fiel, contra o mal,
Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais forte e leal.

3– Com Cristo unido na emancipação, quero contar que ele dá salvação;
Nunca os contritos o buscam em vão; cada momento concede perdão.

4– Não há perigo, tropeço e amargor, falta nenhuma, nem pranto, nem dor
Que, do seu trono de graça e de amor, cada momento não veja o Senhor.

5– Nas minhas lutas me pode amparar e do maligno, também me livrar.
Cada momento, por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guiar.

– Oração de consagração dos dízimos e das ofertas
– Responso Congregacional: “Pela Excelsa Majestade” CTP 230 (4ª estrofe)

4– Pelas bênçãos da família, amigos e os irmãos;
Pela fé que nos anima a esperança e a bondade.

Nós te damos, ó Senhor, mil louvores com fervor.
Nós te damos, ó Senhor, mil louvores com fervor.

IV – A IGREJA OUVE A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” da liturgia luterana CTP 429

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. Ferreira
– Hino (Coro Misto): “Deus ao Mundo Amou” – Lloyd Larson
– Recepção de Novos Membros
– Afirmação de Fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 

Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, 
criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista 
aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo 
derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na igreja, família da fé, 
que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz 
vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação 
do Evangelho do Reino de Deus, para paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém.

– Celebração da Ceia do Senhor
– Hino Congregacional: “Um Só Rebanho” CTP 260

1– Um só rebanho, um só pastor,
Uma só fé em um só salvador. Em teu amor unidos aqui, 
Num mesmo espírito vamos a ti, num mesmo espírito vamos a ti.

2– Um só rebanho, um só pastor.
Fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz.
Sê tu louvado, bendito Jesus! Sê tu louvado, bendito Jesus!

3– Um só rebanho, um só pastor.
Ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o ímã que nos atrai,
E só por ti adoramos o pai, e só por ti adoramos o pai.

4– Um só rebanho, um só pastor.
Nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer; quem nos amou e por nós quis morrer.

– Hino Congregacional (Orquestra SoArte): “O Pendão Real” CTP 412
Todos: 1– Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus;
Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus.

Todos: Com valor! Sem temor! Por Cristo prontos a sofrer!
Bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre, até morrer!

Homens: 2– Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador;
Declarai–vos hoje bravos campeões! Avante, sem temor!
Mulheres: 3– Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar
Não receberá o eterno galardão, que Cristo tem pra dar.
Todos: 4– Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão!
Os que na batalha sempre são fiéis com ele reinarão.

– Oração do Pai Nosso
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém”  Taizé CTP 431

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
– Poslúdio: “Elevation” – A. Guilmant (1837 – 1911).
– Recessional: “Wer nur den lieben Gott lässt walten (Que só o bom Deus pode exercer)” – 
Coral 104 – J. S. Bach (1685 – 1750).


